
Podsumowanie działań szkolnego klubu wolontariatu „Podaj dalej”  

w I semestrze: 

Co udało nam się zrealizować w I semestrze? 

 

Pola Nadziei – XX edycja 

W październiku wzięliśmy udział w akcji sadzenia żonkili. Każda 

klasa zasadziła kilkanaście cebulek kwiatów tuż przy wejściu do 

szkoły, natomiast przedstawiciele Koła Wolontariatu wsparli akcję 

uczestnicząc  

w uroczystości sadzenia żonkili przy zielonogórskim Hospicjum.  

Zebraliśmy 772,14 zł  

a cały dochód został przekazany  

na wspieranie opieki hospicyjnej.  

Do szkolnej akcji zaprosiliśmy grupę uczniów  

z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze, którzy włączyli 

się w szkolną akcję sadzenia cebulek i przy okazji uczestniczyli w 

zajęciach integracyjnych z klasą 6a . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Dary dla pacjentów Oddziału Dziecięcego w 

Nowej Soli 

26 października część pluszaków, wszystkie książki oraz zabawki 

pochodzące z wrześniowej i październikowej zbiórki ogłoszonej 

przez Szkolny Klub Wolontariatu „Podaj Dalej” zostały zapakowane  

w sześć dużych kartonów i ozdobione kolorowym papierem.  

Tak przygotowane pakunki stały się prezentem dla małych pacjentów 

przebywających na Oddziale Dziecięcym przy 

Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dzień Kundelka – wielka zbiórka! 

Szkolny Klub Wolontariatu „Podaj Dalej” zainspirowany coroczną 

zbiórką karmy i koców organizowaną przez Świetlicę,  

postanowił włączyć się do akcji i 25 października ogłosił wielką, 

jednodniową zbiórkę karmy dla psów z okazji Dnia Kundelka. 

Zaangażowanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli zaowocowało 

ogromną ilością karmy, która przerosła oczekiwania organizatorów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję! 



 

 

 

 

 



SZLACHETNA PACZKA  

-XVII EDYCJA- 

W grudniu zostaliśmy darczyńcami w projekcie Szlachetna Paczka. 

Wybrana przez nas rodzina pochodziła z Żagania i miała bardzo 

skromne potrzeby. Dzięki wielkiej hojności naszych uczniów, ich 

rodziców, w finałową niedzielę zawieźliśmy do magazynu aż 40 

kartonów pełnych ubrań, artykułów spożywczych, szkolnych, 

środków chemicznych oraz zabawek. Rodzina okazała wdzięczność i 

radość w tym przedświątecznym czasie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

WOŚP – 26 FINAŁ 

W styczniu dołączyliśmy do akcji WOŚP. Zbieraliśmy fundusze  „dla 

wyrównania szans w leczeniu noworodków”.  

Naszą zbiórkę rozpoczęliśmy w piątek,  

a zakończyliśmy w niedzielę, w dniu finału. Uczniowie i rodzice  

okazali dużo serca, bowiem 

zebraliśmy 2374,62 zł! 

 

 

 

 

 



 

 

 

W tym semestrze odbyły się 3 spotkania  

szkolnego Klubu Wolontariatu. 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym  

za pomoc w realizacji działań. 

 


